Vill du driva och utveckla en ung och studentdriven förening? Vill du
vara med och bidra till ett ökat intresse för matematik? Gillar du
frihet i arbetet och är kreativ? Sök tjänsten som kursansvarig!

INTIZE SÖKER NY KURSANSVARIG
Intize bedriver tillsammans med institutionen Matematiska Vetenskaper vid Chalmers
Tekniska Högskola högskolekursen Matematik och samhälle. Kursen är MTS-klassad och
omfattar 7,5 hp. Ditt arbete som kursansvarig består av att administrera och utveckla
kursen samt utgöra länken mellan kursledning och studenter. Kursen är mycket uppskattad
av medlemmarna då den blandar teori och praktik.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ha det yttersta administrativa ansvaret för kursen.
ta kontakt med och boka föreläsare.
säkerställa att kursens utgifter ligger inom ramarna för budgeten.
utarbeta kursinnehåll och aktiviteter under kursens gång.
bygga kurshemsidan.
utgöra länken mellan studenterna och kursledningen.
delta i arbetet att examinera kursdeltagarna.
följa upp kursutvärderingen genom att delta på kursutvärderingsmötet.
utöver dina huvudsakliga arbetsuppgifter samarbetar du med verksamhetsgruppen
vid övriga operativa skeenden i verksamheten och deltar vid arrangerandet av större
event.

Vi tror att du:
●
●
●
●
●

har förmågan att ta ansvar och kan planera din egen tid.
visar initiativförmåga.
har ett stort intresse av lärande och pedagogik samt möten mellan människor.
besitter en väl utvecklad förmåga att organisera, planera och arbeta i team.
har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift.

Det är meriterande om du har varit engagerad i Intize tidigare.

Tidsram
Tjänsten är en allmän visstidsanställning på 40 procent och sträcker sig från 1 september
2019 till 31 maj 2020 med placring på Intize kontor vid Hugo Grauers gata 3B. Du förväntas
också delta under en överlämning med din företrädare innan sommaren. En del av tjänsten
är förlagd på kvällstid.

Ansökan

Skicka

ditt CV med
rekrytering@intize.org senast 18 mars.

Mer information? Om

referenser

och

personligt

brev

till

du vill veta mer om Intize kan du besöka vår hemsida

www.intize.org. Du är också varmt välkommen att höra av dig till Karl Larsson,
Kursansvarig 18/19, kurs@intize.org Om du har frågor om rekryteringen så är du
välkommen att kontakta Linnéa Hovtun i styrelsen, linnea.hovtun@intize.org.

